
Załącznik nr 2 do SWZ 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

WYKONAWCA/Y: 
 

OŚWIADCZENIE 
dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz o braku 
podstaw do wykluczenia z 

postępowania (zgodnie z art. 125 ust. 

1 ustawy) 

           pełna nazwa/ firma i adres 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. A. Świętochowskiego  

w Gołotczyźnie  

GOŁOTCZYZNA 
ul. Ciechanowska 18b 
06-430 Sońsk   

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: „przebudowa budynku 

inwentarskiego Nr 3”, oznaczenie sprawy: Z.Sz.Goł.26.5.3.2021, oświadczam/y, co 

następuje. 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji 

warunków zamówienia, dotyczące sytuacji ekonomicznej/finansowej, zdolności 

technicznej i zawodowej. 

 

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w ………………………………………...……….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ..………………………………………………………………….………….……………… w następującym 

zakresie:…………..……………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) – wypełnia tylko 

Wykonawca, który w celu wykazania spełniania warunków udziału polega na 

zasobach innego podmiotu. 

 

3. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych 

zasoby w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………..  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                 (podać pełną nazwę firmy, adres, NIP lub KRS/CEiDG) 

nie występują podstawy wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia  

publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 1,  

4, 5, 7 ustawy.  

 



4. Oświadczam, że nie występują wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w 

art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy. 

 

5. Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. ………………..……..…ustawy (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, i 6). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...............................………………*jeżeli dotyczy  

 

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 
………………………………………………………………                                                   …………………………… 

                      (miejscowość i data)                                                                                               podpis 

(podpisy z pieczątką imienną osoby/osób 

umocowanej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

Uwaga!  Niniejsze  oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  

                zamówienia 


